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 ESKİ DOST DÜŞMAN OLDU!...

  

Akhisar'da 32 derece sıcak, yanında bir de nem olunca oturduğumuz yerden ter 
döküyorduk hepimiz.Yani ayağa kalkacak dermanı bulmak zorken futbolcularımız daha 
sezonun başında, hazır değillerken maça çıkmaya hazırlanıyorlardı.Kütahya'da kalan 
5 Sakat F.Yılmazlar, Levent, Selçuk, Hurşit ve Yücel'e bir de Salih eklenince şanssızlıklar 
daha maç öncesinden yakamıza yapışmıştı.

  

Maçtan bir gün önce gıdadan zehirlenen 6-7 futbolcumuzun maç saatine kadar yoğun
tedavi altında tutulmaları ve halsiz düşmeleri de düşündüren bir başka etkendi.Akhisar'da 
işlerin pek yolunda gitmeyeceği daha en başından kendini belli etmeye başlamıştı.

  

Ama inanç ve istek had safhadaydı.Maça belki iyi başlamadık ama toparlandıktan 
sonra iyiydik.Tam o sırada elli şut atsa biri gol olur denecek pozisyonda İbrahim 
o bir taneyi bize rastgetirdi.Öne geçtiler.Devreye berabere giremedik.

  

Ama 2.yarı Tüfek ile hemen rakibi yakaladık.Bu kez önce Bora sonra da Hüseyin'in
sakatlanmasıyla erkenden iki değişikliğe gitmek zorunda kaldık.Akhisar'ın bulduğu 
pozisyonlarda Umut çok iyiydi.

  

Maçın bir anı vardı ki Halil İbrahim idman eksikliğinin acısını çekti ve karşı karşıya 
kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.Son saniyede kontradan penaltı yaptık ve
herşey alt-üst oldu.Puanı fazlasıyla haketmişken elimiz boş döndük.

  

Umut; uzaktan şutlarda ve özellikle yan toplarda süperdi.İsabetli paslarıyla da
topu oyuna sokmada ki ustalığını konuşturdu.Kütahyaspor kalesinin 
sorunsuz olduğunu kanıtladı.

  

Fatih Doğanay maalesef kısa boyunun dezavantajını çok yaşadı.Son dakikadaki
kritik hatası da ipimizi çekti.Ama futbolda bunlarda var daha genç
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ve kazanmamız gereken bir isim.

  

Solda Sedat kaliteli bir isim.Ama kendine aşırı güveni ona hata yaptırdı ve ilk 
golde canımızı yakan o oldu.Fakat Sedat o andan itibaren hatasız oynadı.

  

Bora; Merinos maçında gördüğünüz, izlediğiniz Bora'yı unutun çünkü bugünkü 
Bora'nın o Bora ile alakası yoktu.Oyunda kaldığı sürede tek bir hata yapmadı.
Genç oyuncu belki de benim eleştirmeme kızmış olacak ki acısını rakiplerden çıkardı  
 Sakatlığı ciddi değil bu da sevindirici.

  

Yerine giren yılların tecrübesi Hakan ise sözlerle anlatılamayacak kadar iyiydi.
Akılalmaz yerlerde fizik kurallarını hiçe sayar şekilde yaptığı müdahaleler bana 
biz gol yemeyiz dedirtti.Son 2 sezonda askerlik ve ağır sakatlık problemi nedeniyle
top oynamamasına rağmen Hakan 2.kez izlediğimde de bana çok büyük keyif verdi.
Biraz daha güçlenirse Hakan yıkılmaz kale olur geride.

  

Burak'da çok iyiydi.Özellikle hava toplarında ki başarısı ve onun yanında aldığı 
topları geçen sezon ki kaptanımız Ufuk gibi soğukkanlı şekilde ileriye taşıması dikkat 
çekti.Akhisar taraftarı da bir türlü geçemedikleri Burak için hala süper yorumlarını 
yaptılar hemen arkamızda.

  

Erol ve Hüseyin orta alanda çok çalıştılar.Yapmaları gereken herşeyi yaptılar.
Erol duran toplarda ki ustalığı attırdığı golde kanıtladı.Kaptan attığımız golde de 
Tüfek'i hemen yanına alıp rakip taraftarın olası tepkisini engelledi.

  

Özünal çok mücadele etti.Bugün galibiyeti en çok isteyenlerden birisi oydu.
Ama maalesef olmayınca olmuyor.

  

Sol kanatta yılların tecrübesi Soner elinden gelenin en iyisini yaptı.
Daha çok, geride başarılıydı.
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İleri uçta Tüfek yapması gerekenden çok daha fazlasını yaptı.O kadar koşup 
mücadele etmek Akhisar'ın kavurucu sıcağında akıl alacak iş değildi.
Golü de fırsatçılığının ödülü oldu.

  

Halil İbrahim'in idman eksiği ve güçsüzlüğü göze batarken Kerem'de oyunda 
kaldığı sürede görevini yaptı.

  

Herşeyden önce 32 derecede ve o sıcakta müthiş mücadele eden takımımızı
tebrik etmek gerekir.Eleştirmek, emeğe yapılan büyük bir ayıp olur.

  

Eksiklerimiz elbette var.Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.Transferlerimizde var..

  

Kütahyaspor iyi yolda, moral bozmak çok gereksiz olur...

  

Yönetimimizin de oyuncularımızı kutlayıp moralinizi bozmayın demesi güzeldi.
Futbolcularımıza güvenmeyi öğrenelim.Çok iyi bir takıma sahibiz.Bu kadronun
kıymetini bilelim.Herşey çok güzel olacak.

  

Son olarak niye böyle bir başlık attığımı açıklayayaım.Bugün 2 gollerini de atan
İbrahim Sarı, hocamızın Aydınspor ve Şanlıurfa'dan öğrencisiydi.Maalesef hocamızın
eski gözdesi bugün bizi yıkan adam oldu.Ama Kütahyaspor bu mücadelesini 
sürdürdüğü sürece kolay kolay yıkılmayacak.
(31-08-2007)
*******
 NOT:Eski sitede 269 kez okundu.. 

  

 3 / 3


